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A MINŐSÉG  
EGYENLŐ AZ 
ÜGYFELEKET ILLETŐ 
ELŐNYÖKKEL
Egészen 1992 óta gyártunk és szerelünk üveg válaszfalakat, 
mobilfalakat, és nyújtunk akusztikai megoldásokat. Saját 
kutatásainknak és vevőinkkel világszerte fenntartott 
kapcsolatainknak köszönhetően folyamatosan tökéletesítjük 
termékeinket és új megoldásokat fejlesztünk ki. 

Cégünk fennállásának kezdetétől vizsgáljuk, hogyan 
alakíthatunk ki jobb munkakörnyezetet falak és válaszfalak 
segítségével. Az üzleti életben tapasztalt egyre gyorsuló 
változásokat figyelembe véve ma a rugalmas munkahely 
minden cég számára jelentős előnyöket jelent. Hisszük, 
hogy sokkal egyszerűbb, ha a teret igazítjuk a felhasználók 
igényeihez, nem pedig fordítva.



Bármilyen tér gyors, egyszerű és tökéletesen  
hatékony kihasználása

LIKO-SPACE®
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mennyezeti 
sínrendszer

Egy, két vagy akár három helyiség. Tolófalaink felállítását 
vagy szétszerelését egyetlen ember is gyorsan és könnyedén 
elvégzi, pár perc alatt. Kiváló megoldás bármely térben – 
iroda, szálloda, edzőterem, kultúrház, kereskedelmi 
egységek… 

A felületek korlátlan választéka – tömör HPL, furnér, tapéta, 
textil. Teli és üvegezett panelek tolófalakhoz. A megfelelő 
sínrendszerek széles kínálata. A falak elhelyezésére az 
adott helyiség mérete és az elrendezési lehetőségek szerint 
teszünk javaslatot.

Takarítson meg időt, és alakítsa munkakörnyezetét korlátok 
nélkül, igényei szerint. 

A munkatér hatékony felosztása a vákuumos rendszerrel 
még egyszerűbb. A paneleket egyetlen gombnyomással 
felállíthatja. A meglazításhoz elegendő, ha a speciális pumpa 
segítségével pár húzással kiszívja a levegőt. 

LIKO-Space® | Az Ön rugalmas tere

LIKO-Space+® | Egy még egyszerűbb rendszer

LIKO-SPACE®

37–54 dB
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Rejtett pántokkal az ajtómodulban 

Tömör, üvegezett és ajtó panelek  
kombinációja

A helyiségek egyszerű felosztása / 
összenyitása bárhol és bármikor, ahol 

és amikor szüksége van rá

Nyitott terem vagy privát szoba,  
pár perc alatt
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Ajtómodul kilincs

A panelek sínen történő felfüggesztése az  
egyszerűbb mozgatásért

A modulok egyszerű elhelyezése a sínrendszernek 
köszönhetően



TÍPUS „0”

TÍPUS „3”

TÍPUS „6”

TÍPUS „1”

TÍPUS „4”

TÍPUS „7” TÍPUS „8”

TÍPUS „2”

TÍPUS „5”

Tárolás típusa

A felhasznált panelek típusai

1110

LI
KO

-S
pa

ce
®

LI
KO

-S
pa

ce
®

NORMÁL
PANEL

TELESZKÓPOS
PANEL

ÜVEGEZETT
PANEL | TELI

ÜVEGEZETT
PANEL | RÉSZ

SAROK
PANEL

EGYSZÁRNYAS 
AJTÓ

Nyomógombbal és pumpával történő  
kezelés | LIKO-Space+

Kilinccsel történő kézi kezelés | LIKO-Space 



Az egyetlen mobilfal a világon, amely a tér korlátlan  
variálhatóságát kínálja.

VACUWALL®
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átépíthető 
panelek

39 dB

Az egyetlen, teljes egészében mobilis fal. Bárhová 
felállíthatja. Annyit és olyan gyakorisággal, ahogyan csak 
akarja, vagy ahogyan szüksége van rá. 

A VACUWALL® az egyetlen mobilis válaszfal, amellyel 
a födémszerkezet megbontása nélkül oszthatja fel a teret. 
Zármechanizmusának és könnyű súlyának köszönhetően 
semmilyen statikai igényt nem támaszt a környező 
szerkezeti elemekkel szemben. Csak kiválasztja, hogy 
melyik helyiségben kívánja a VACUWALL-t elhelyezni, kiméri 
a magasságát és hosszát, majd hozzá is kezdhet. 

Az egyedülálló vákuumos rendszernek köszönhetően 
a szerelés csupán pár perc. Pénzt és időt takarít meg 
a szerelésnél és az átépítésnél, hiszen egyedül is meg tud 
mindent csinálni. 

A LIKO-S más válaszfalaival is kombinálhatja, ezzel tovább 
bővítve a rendszer alkalmazásának lehetőségeit.

VACUWALL® | Korlátlan variálhatóság
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Ergonomikus panelmozgató 

A falat egyetlen gombnyomással rögzítheti

Rögzített panel

Pumpa a panelek meglazításához

Kilazított panel

A Vacuwall® új 
építményekben és meglévő 

belterekbe egyaránt 
elhelyezhető



Az újító szellem visz minket folyamatosan előre! Megállás nélkül tervezünk  
és újítunk – az európai válaszfalgyártók legjobbjai közé tartozunk – legyen az üveg, 
mobil és interaktív. A válaszfalak dizájnja a legszigorúbb esztétikai, gyakorlati és 

akusztikai feltételeknek is megfelel.

ÜVEGEZETT VÁLASZFALAK

A keretes és keret nélküli válaszfalak 
a dizájnnal és az akusztikával szem-
ben támasztott legmagasabb követel-
ményeket is teljesítik.

Nagy felbontás, egyedülálló hangzás 
és érintőképernyő közvetlenül a falba 
szerelve.

A két üveg közé grafikát, textilt, vasat… 
sőt, bármit, ami 2 mm-nél keskenyebb, 
elhelyezhetünk.

A SilentPET® vagy az akusztikus fülkék 
csendbe borítják környezetét, és tökéle-
tesre hangolják a térakusztikát.

SMART-I-WALL®

LIKO-GLASS AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐK 

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek…

FACEBOOK LINKEDINYOUTUBE

Címünk:
LIKO-S Kft. 

Budapest 1116 
Barázda utca 42. 

Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu


